Programma 2019–2020

—In Mysterium
—Connected
—(Don’t) Hold Your Breath
—A Wishful Christmas

Wishful Singing raakt!
Vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek maken: een avond female a cappella
door Wishful Singing is een kleurrijke reis vol hoogtepunten en verrassingen. De vijf
klassiek geschoolde zangeressen combineren hun wendbare stemmen en krachtige
podiumpresentatie op een geheel eigen wijze. Wishful Singing wil haar publiek ontroeren,
laten ontspannen of tot bezinning brengen door het verhaal dat zij via de muziek vertelt.
Het ensemble treedt op in Nederlandse zalen zoals het Concertgebouw en De Doelen en
op buitenlandse festivals zoals het prestigieuze City of London Festival in Londen. Ook zijn
er regelmatig tournees, onder andere door Japan, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje,
Estland en Italië. Hun repertoire is breed en loopt uiteen van werken uit de renaissance en
de barok tot volksmuziek en close harmony.
Wishful Singing vergroot doelbewust het repertoire voor female a cappella door
regelmatig opdrachtcomposities te verstrekken. Daarnaast werken de zangeressen
veelvuldig samen met andere musici, artiesten en jong talent.
Anne-Christine Wemekamp eerste sopraan
Maria Goetze tweede sopraan
Marjolein Verburg mezzosopraan
Indra van de Bilt eerste alt
Marjolein Stots tweede alt

Beste programmeur,
In deze brochure presenteert Wishful Singing u haar aanbod voor seizoen
2019–2020. Ik kom graag langs om kennis te maken en onze plannen toe te
lichten!
Graag tot ziens!
Rosalie Sloof
manager
+31 (0)6 1011 9316
management@wishfulsinging.nl
www.wishfulsinging.nl
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—In Mysterium
Wishful Singing en het eeuwenoude
gregoriaans, dat was liefde op het
eerste gehoor. De muziek bleek het
vijftal op het lijf geschreven, keer op
keer verrassend in haar oneindige
variatie. Op de succesvolle Missa in
Mysterium met Herman Finkers,
uitgezonden op tv, volgde eind 2017
de cd In Mysterium, die maandenlang
de klassieke top 10 aanvoerde. Die
bestseller groeide uit tot een sfeervol
live-programma met een weelde aan
gregoriaanse gezangen.

foto © Wouter Jansen

De tweede helft van het
concertprogramma kan verder met
geestelijke muziek worden ingevuld,
maar een versie met niet-kerkelijk
repertoire kan natuurlijk ook.
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—Connected
Ben je nog verbonden als je verbinding hebt?
Hoe leef je samen in een cloud? Al zijn de
regels nog niet geschreven, een ding is
duidelijk: online is het alles of niets. De superclickable millennials van Wishful Singing
kunnen zelf de glasvezelverleiding nauwelijks
weerstaan, dus geven ze er in dit concert
maar liever aan toe. Luister mee bij hun
rondgang langs de (on)geneugten van het
web 2.0, met pre-digitale muziek van Bach
tot Beatles naast klanken van nu, speciaal
voor het kwintet geschreven door Joost
Kleppe. Connected… je móet erbij zijn.
foto © Melle Meivogel
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—(Don’t) Hold Your Breath
Buiten adem? Tollend hoofd?
Redding is nabij, want Wishful
Singing gaat verrassen met de
kracht van yoga. Luister tegelijk
naar vijf superrelaxte
zangeressen en naar je eigen lijf
en ervaar wat muziek kan doen.
Een gekwalificeerde yogadocent voert het publiek van
opwarming tot ontspanning, op
heerlijke muziek van Bingen tot
Brahms en Beach Boys, van
gregoriaans tot Gilbert &
Sullivan. Na dit stemmenbad
kunnen hart én hoofd er weer
tegenaan. Een yogaconcert door
Wishful Singing, just what the
doctor ordered!
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—A Wishful Christmas
Op het podium een enkele kaars. Een
vlam vol warmte en licht, een breekbare
belofte. Vanuit dit halfduister vult Wishful
Singing de stilte. In hun kerstprogramma
gaan de vijf zangeressen van het rijke
gregoriaans tot hedendaagse hits, met
allerlei winterpret die klonk in de
tussenliggende eeuwen. Bach en Britten
schuiven gezellig aan bij Bing Crosby, en
meezingen mag (nu en dan)! A Wishful
Christmas biedt het publiek een unieke
belevenis, want de artiesten zingen alles
uit het hoofd en gebruiken de hele ruimte.
Echt contact dus, dicht op de huid, recht
uit het hart.
foto © Wouter Jansen

